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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND OCH SYFTE 
 
Detaljplanens syfte är att upphäva tomtindelningar inom detaljplanen 12-HÖS-430 och 
att bekräfta rådande förhållanden. 
 
 
BAKGRUND, PLANBESKED 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 oktober 2020, att uppdra åt plan- och 
bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för ett projektarbete vid namn ”rådande 
förhållande” eftersom ett antal bygglov inte kunnat ges på grund av planstridigt 
utgångsläge. 
 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen handläggs utefter normalt förfarande. Planen antas av kommunfullmäktige.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 27 maj 2021 till 17 juni 2021. Underrättelse om samråd har skett 
genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, kommunens hemsida 
samt annonsering på kommunens anslagstavla.  
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INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Under samrådstiden har 13 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna samrådsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare sammanställt 
en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. 
 
Höganäs Energi  (2021-05-21) har inget att erinra. 
Weum Gas  (2021-05-21) har inget att erinra. 
Stadsmiljöavdelning (2021-05-24) har inget att erinra. 
Miljöavdelning (2021-05-24) har inget att erinra. 
Trafikverket (2021-05-25) har inget att erinra. 
Lantmäteriet (2021-05-25) har synpunkter på plankarta. 

Kommentar: 
Yttrandet har noterats.  
NSR (2021-06-02) har inget att erinra. 
POSTNORD (2021-06-04) har inget att erinra. 
Geodataavdelning (2021-06-11)  har redaktionella synpunkter. 

Kommentar: 
Yttrandet tillmötesgås. 
 
Räddningstjänst (2021-06-11) har inget att erinra. 
Sjöfartsverket (2021-06-14) har inget att erinra. 
Region Skåne (2021-06-14) har inget att erinra. 
Länsstyrelsen (2021-06-17) har inget att erinra. 
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SAMMANFATTNING 
 
Sammanlagt har 13 skrivelser inkommit. Skrivelser från 2 innehåller synpunkter på 
förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Synpunkter från 1 har 
föranlett en omarbetning av planförslaget. Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt 
följande: 
 

• Redaktionella ändringar 
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